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Johdatus kestävyystieteeseen korostaa ekologiaa 
ja elintapoja, mutta jättää talouden realiteetit 
vähemmälle huomiolle
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Kestävyyden avaimet: Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. 
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asiantuntijapaneelin1 edistämään monitieteel-
listä kestävyyskeskustelua. Alkuvaiheen jälkeen 
paneelin toiminnan järjestäminen siirtyi vuon-
na 2019 Sitralta Luken, Syken ja Helsusin vas-
tuulle.

Kestävä kehitys ei tietenkään ole uusi tavoi-
te, vaikka siihen liittyvä keskustelu, tutkimus ja 
politiikka onkin viime vuosina lisääntynyt voi-
makkaasti ilmastokriisitietoisuuden kasvun 
myötä. Kestävän kehityksen uranuurtajana pi-
detään yleisesti nk. Brundtlandin komission ra-
porttia vuodelta 1987. Myöhemmässä vaiheessa 
YK:n piirissä käyty keskustelu jalostui vuonna 
2015 julkaistuksi Agenda 2030 -tavoiteohjel-
maksi, jossa on määritelty lukuisia globaaliin so-
siaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä 

1  Tämän kirjoittaja oli Sitran paneelin jäsen.

Käsillä oleva kirja esittelee lukijalle kestävyys-
tiedettä. Suomessa sitä harjoittaa Helsingin yli-
opistoon vuonna 2018 perustettu Kestävyystie-
teen instituutti Helsus. Kyseessä on poikkitie-
teellinen tutkimusyksikkö, johon on verkostoi-
tunut suuri määrä eri tiedekuntien tieteenhar-
joittajia. Instituutti tavoittelee myös laajempia 
yleisöjä ja järjestää joka vuosi Kestävyystieteen 
päivät. Suomen Akatemian rahoituksella on pe-
rustettu 11 kestävyystieteen professuuria eri tie-
dekuntiin. Kyseessä on siis nopeasti kasvava uu-
dehko tutkimusala. Tukholmaan vastaava insti-
tuutti perustettiin jo vuonna 2007.

Suomalaisen kestävyystutkimuksen kasvun 
taustalla on monia tekijöitä. Kestävän kehityk-
sen toimikunta on jo pitkään koonnut eri taho-
ja saman pöydän ympärille keskustelemaan. 
Sitra perusti vuonna 2013 kestävän kehityksen 
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tavoitteita. Presidentti Halonen, joka on yksi 
kestävyyskirjan toimittajista, on ollut aktiivises-
ti mukana Agenda 2030 -työssä.

Kirja on omistettu Helsingin yliopiston hil-
jattain edesmenneen rehtorin Jari Niemelän elä-
mäntyölle. Niemelä oli alun perin eläintieteilijä, 
josta sittemmin tuli juuri kestävyystutkimuksen 
uranuurtaja ja kaupunkiekologian professori.

Kirja on jaettu viiteen päälukuun, joilla jo-
kaisella on laaja kirjoittajajoukko. Päälukujen li-
säksi kirjassa on peräti 38 lyhyempää asiantun-
tijakatsausta eri teemoista. Esimerkkeinä näistä 
voi mainita Juho Saaren kirjoituksen kestävästä 
hyvinvointivaltiosta ja Sauli Rouhinen katsauk-
sen Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
työhön. Muita erityisteemoja ovat mm. uskon-
not, aktivismi, saamelaiskulttuuri, taiteen mer-
kitys, kestävä kehitys ulkopolitiikassa ja rahoi-
tusalalla.

Mitä kestävyystiede on?

Kirjan ensimmäinen pääluku (kirjoittajina 
Katriina Soini, Janne Hukkinen, Minna Kaljo-
nen, Jarkko Levänen ja Johan Munck af Rosen-
schöld) kertoo, mitä kestävyystiede on. Kestä-
vyystieteen tutkimuskohteeksi määritetään ih-
misen luomat järjestelmät ja niiden takaisinkyt-
kennät luonnon järjestelmien ja resurssien kans-
sa. Tässä suhteessa kestävyystiede muistuttaa 
paljon vanhempaa systeemiteoriaa, joka myös 
on keskittynyt systeemisten riippuvuuksien 
analysointiin.2 

Systeemianalyysista kestävyystiede eroaa 
luonteensa vuoksi. Kestävyystutkimus on sel-

2  Merkittävä systeemianalyysin keskus on jo 1960-luvulta 
lähtien ollut Itävallassa toimiva IIASA, jonka jäsenyhteisöi-
hin kuuluu myös Suomen Akatemia.

västi normatiivista; sille on ominaista ratkaisu-
jen etsiminen ja tuottaminen. Tutkimus ei siten 
ole vain akateemista vaan myös ympäröivää yh-
teiskuntaa tavoittavaa ja vuorovaikutuksellista. 
Systeemianalyysin tapaan kestävyystiede on 
luonteeltaan poikkitieteellistä ja monitieteistä. 
Kirjassa todetaankin, että ”kestävyystiede pyr-
kii vaikuttamaan aktiivisesti päätöksentekoon” 
(s. 39). Kestävyystiede voi olla myös apologeet-
tista: ”tutkijoilta vaaditaan kykyä … tunnistaa 
tapoja, joilla tutkimuksen luotettavuutta ja us-
kottavuutta pyritään kyseenalaistamaan” (s. 39).

Toisen pääluvun (kirjoittajina Paula 
Schönach, Jari Lyytimäki, Ilmo Massa ja Eeva 
Fur man) aiheena on kestävyyden idea ja politii-
kan kehittyminen. Luvussa käydään läpi erilai-
sia käsityksiä kestävyydestä ja sitä, miten ne ovat 
muuttuneet. Esille nousevat toisaalta poliitikko-
jen järjestämät erilaiset kestävän kehityksen 
konferenssit, toisaalta taas niiden taustalla 
1960-luvulta lähtien vaikuttanut luonnonsuoje-
luaate ja tietoisuus ekokriiseistä sekä näihin liit-
tynyt modernin talouden kritiikki. Tutkimuk-
sellisten käsitteiden osalta esiin nousevat muu-
tamat taloustieteilijät. 

Kirjan tekstien perusteella tuntuu siltä, että 
Elinor Ostromin yhteismaan teoria on merkittä-
vä ajatuskehikko, samoin kuin A.C. Pigoun ke-
hittämä ulkoisvaikutusten teoria. Esiin nousevat 
myös taloustieteen klassikoiden piiristä kestävää 
väestöä pohtinut Thomas Malthus ja kapitalis-
min stationaarista tilaa analysoinut John Stuart 
Mill. Stationaarinen eli vakaa tila on tietysti kä-
sitteenä hyvin lähellä kestävyysajattelua, vaikka 
Mill ei ajatellutkaan ekologisia rajoja.
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Miten kehitys kehittyy?

Kestävyystieteen muutosteorioita käsitellään 
kirjan kolmannessa luvussa (kirjoittajina Niko 
Soininen, Sirkku Juhola, Helena Kahiluoto, 
Kaisa Korhonen-Kurki ja Anna Salomaa). Siinä 
esitellään käsityksiä systeemin eri osien eli elon-
kehän, yhteiskuntien ja yksilöiden toimintaperi-
aatteista. Avainkäsitteitä ovat resilienssi eli kes-
tävyys, sopeutuminen, siirtymä ja murros. 
Siirtymä voi olla tuotannon muuttuminen hiili-
neutraaliksi.  Muutosteoriat pyrkivät muotoile-
maan keinoja, joilla järjestelmien kestävyyttä 
voitaisiin parantaa ja vanhoja polkuriippuvuuk-
sia murtaa. Tutkimus tavoittelee radikaaleja 
muutoksia, joilla turmiolliseksi määritellyiltä 
kehityspoluilta päästäisiin pois.  

Luku herättää kysymyksen siitä, kuka voi 
ohjata kehitystä. Kirjoittajien mukaan ”on kes-
keistä, että yritykset ja kansalaiset koulutetaan 
tekemään kestävämpiä valintoja … ja että valtio 
ohjaa muutoksia oikeudellisesti ja taloudellises-
ti.” Tällainen ajattelu sivuuttaa aika kevyesti ih-
misten omien preferenssien merkityksen ja 
myös demokraattisen päätöksenteon; onhan 
mahdollista, että kansalaiset pitävät yhteiskun-
nassa joitain muita tavoitteita tärkeämpinä kuin 
ekologisen kestävyyden nopeaa edistämistä. 
Tämä ongelma lienee hyvinkin keskeinen aina-
kin kehittyvissä maissa, joissa paine aineellisen 
elintason kasvattamiseen on kova.

Neljännen luvun (kirjoittajina Tiina Palo-
niitty, Nina Janasik, Jarkko Levänen, Lassi 
Linnanen, Irmeli Mustalahti ja Lasse Peltonen) 
aiheena on kestävyysmurros ja rakenteet. Luku 
jatkaa aiempaa pohdintaa siitä, kuinka yhteis-
kuntaa voidaan ohjata kestävämpään suuntaan. 
Millaista säätelyä ja ohjausta tarvitaan? Luvussa 
tulee hyvin esiin kestävyystieteen normatiivi-
suus ja vahva kytkentä ympäristöajatteluun. 

Kirjoittajien mukaan nyt on käsillä kulutuksen 
rajojen hakemisen vaihe ja pidemmän ajan ta-
voitteena on kulutuksen vähentäminen. Talou-
delliset ohjauskeinot kuten päästökauppa näh-
dään tässä hyödyllisinä muun säätelyn ohella. 
Ylikulutus on usein toistuva käsite, jota ei kui-
tenkaan kovin paljoa avata. Yhteiskunnan pol-
kuriippuvuuden ja perinteisten hallintamallien 
nähdään muodostavan esteitä riittävän nopealle 
muutokselle kohti matalamman kulutuksen yh-
teiskuntaa. Toisaalta oivaltavasti todetaan, että 
Covid-19-ajan rajoitukset osoittivat valtiot odo-
tettua vahvemmiksi säätelijöiksi. 

Aktivismia vai kriittistä tutkimusta?

Viimeisessä pääluvussa aiheena on kestävyys-
murroksen keinot (kirjoittajina Katriina Siivo-
nen, Hannele Cantell, Outi Ihanainen-Rokio, 
Mikko Kurenlahti, Senja Laakso, Pauliina 
Latvala-Harvilahti, Janne Pietikäinen ja Arto 
O. Salonen). Jo otsikko kertoo siitä, että kysees-
sä on varsin normatiivinen ote ja kestävyystie-
teen kytkeminen aktiiviseen yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Luvussa pohditaan, miten arjen 
toiminta, oppiminen, kulttuuriperintö ja taide 
edistävät kestävyyttä. Kysytään myös, mikä on 
arvokas ja merkityksellinen (ja kestävä) elämän-
tapa ja kuinka muutamme elintapoja haluttuun 
suuntaan. Muutosta halutaan edistää niin kou-
lutusjärjestelmän kuin yritystenkin avulla. 
Tavoitetilaa voisi luonnehtia maailmana, jossa 
vegaanit pyöräilevät onnellisina ja nauttivat ai-
neettomista palveluista samalla kun tyytyvät ai-
empaa pienempään aineelliseen kulutukseen. 
Muutos ei tietenkään ole helppo, ja kirjoittajat 
toteavatkin, että ”ajattelun muutosta tarvitaan 
kaikissa ikäryhmissä ja elämänvaiheissa” (kirjan 
s. 215). 
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Lopun yhteenvetoluvussa kirjan toimittajat 
summarisoivat vielä kirjan teemoja ja korostavat 
vaikuttamisen ja aktivismin merkitystä. 

Kirjan perusteella kestävyystieteestä voi 
muodostua käsitys, että se pyrkii tarjoamaan tie-
toperustaa ja koulutusta maailman muuttami-
seksi suuntaan, jonka kestävyystieteen harjoit-
tajat arvioivat olevan kestävä. Näin ymmärretty 
kestävyystiede ei vaikuta tavanomaiselta neut-
raalisuuteen pyrkivältä tutkimukselta eikä 
myöskään erityisen itsekriittiseltä. Kestävyyden 
arviointiin liittyvän kritiikin puute voi muodos-
tua näin ymmärretyn kestävyystieteen kannalta 
ongelmaksi, koska käsitykset kestävyydestä voi-
vat kuitenkin muuttua.

Sokeat pisteet

Kestävyyskirja on toisaalta erinomainen kestä-
vyystutkimuksen tietopaketti, toisaalta myös 
katsaus erilaiseen yhteiskunnalliseen, kestä-
vyyttä edistävään toimintaan. Ekonomisti-
taustaisen kriitikon silmin luettuna kestävyys-
tieteen keskeisten piirteiden esittely näyttää jät-
tävän joitain teemoja varsin vähälle huomiolle.

Väestön kasvu ei tunnu olevan enää mikään 
kestävyysongelma, vaikka 1960- ja 1970-luvun 
keskusteluissa sitä pidettiin merkittävän uhka-
na. Tuolloin arvioitiin, ettei maapallo kykenisi 
ikinä ravitsemaan yli viittä miljardia ihmistä. 
Nyt ihmisiä on kuitenkin jo kahdeksan miljar-
dia, eikä asiasta juurikaan kuule huolestuneita 
puheenvuoroja.

Vihreän siirtymän ja hiilineutraalisuuden 
tavoittelussa kestävyysajattelu tuntuu keskitty-
vän pitkälti kehittyneiden maiden väestön elin-
tapamuutoksiin. Globaalissa mittaluokassa täl-
laisilla muutoksilla on kuitenkin vain vähäinen 
merkitys – kysymys on lähinnä esimerkin näyt-

tämisestä. Suurin osa maailman ihmisistä kärsii 
edelleen köyhyydestä ja heidän ensisijainen pyr-
kimyksensä on elintason kasvattaminen. Tämä 
edellyttää väistämättä taloudellista kasvua ja 
myös kasvavaa energian kulutusta. Koska jat-
kossa maailman väestön painopiste on näissä 
maissa, ratkeavat tulevaisuuden kestävyyskysy-
myksetkin kehittyvissä maissa eivätkä suhteel-
lista painoarvoaan menettävissä länsimaissa. 

Kestävyyssiirtymien hahmottelussa korostu-
vat erilaiset elintapamuutokset. Voisi olla kui-
tenkin hedelmällisempää analysoida sitä, mitkä 
olisivat kustannustehokkaimpia tapoja saada ai-
kaan haluttuja muutoksia esim. päästöissä. 
Kestävyystiede ei kiinnitä kovin paljoa huomi-
ota kuluttajien valintoihin ja ihmisten prefe-
rensseihin. Lähinnä toivotaan, että tottumuksia 
voitaisiin muuttaa valistuksen ja rajoitusten 
avulla. 

Kestävän kehityksen tavoittelussa keskeises-
sä osassa on planetaarinen kestävyys. Kestä-
vyystiede ei tunnu problematisoivan kasvun ra-
jojen määrittelyä. Lähtökohtana on aina oletus 
siitä, että kriisi on käsillä ja kestävän kulutuksen 
rajat on ylitetty. Toisaalta pelättyjä eksistentiaa-
lisia kriisejä ei ole kuitenkaan tullut, joten aina-
kin joitain aikaisempia kriisiennusteita tuotta-
neita teorioita pitäisi myös voida falsifioida. 
Uhkakuvien esittäminen on tehokasta viestin-
tää, mutta tutkimuksen tulisi kuitenkin suhtau-
tua niihin myös (itse)kriittisesti. □
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